
 

 ਕੰਮ ਵਜ ਖੇਡਣਾ 
   
 ਇਸ ਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਰਾਹ  ਬੱਚੇ 

ਆਪਣੇ ਿਖਆਲ ਿਵਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਿਨਯਮਾਂ 
ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਾ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਰੀਆਂ 
ਲੈਣਾ ਿਸੱਖਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਬੱਚੇ 
ਸਮਾਿਜਕ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਅਤ ੇਿਦਮਾਗੀ ਹੁਨਰ 
ਿਵਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਿਜਹੜੇ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ 
ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਿਵਚ ਉਨਾਂ ਦੀ 
ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। 
 

ਬੱਿਚਆਂ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਲੈਣ, ਉਸਾਰੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਨਵ 
ਿਖਆਲ ਅਜ਼ਮਾ ਕ ੇਦੇਖਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣ 
ਲਈ ਟੀਚਰ ਟਰਡ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੱਿਚਆਂ ਦੀ 
ਿਨਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਟਰਡ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ, ਜਦ 

ਬੱਚੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਖੇਡ ਰਹ ੇਹੁੰ ਦੇ ਹਨ। 
ਉਹ ਉਨਾਂ ਦੀਆਂ ਿਨਗਰਾਨੀਆਂ ਦਾ ਿਰਕਾਰਡ 
ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪੜਾਈ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ 
ਇਸ ਦੀ ਵਰਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।  

‘‘ਿਖਆਲ ਿਗਆਨ ਨਾਲ ਿਜ਼ਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹ।ੈ 
ਿਗਆਨ ਸੀਮਤ ਹ।ੈ ਿਖਆਲ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ 
ਲਾਉਂਦਾ ਹ।ੈ`` 

ਅਲਬਰਟ ਆਈਨਸਟਾਇਨ 

  
 

“Play as Work”  
 

[Punjabi] 
 
ਇਹ ਬਰੋਸ਼ਰ ਵੀ ਐੱਸ ਬੀ (VSB) ਸਿਵਸ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮ ਵਲ ਸਪਸਰ 

ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ (ESL/ELL) ਦੇ ਅਿਧਆਪਕਾਂ ਦੇ ਇਕ 

ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ ਮਲਟੀਕਲਚਰਲ ਲੀਏਜੋਨ  ਵਰਕਰਾਂ (MCLW) 

ਦੀ ਟੀਮ ਵਲ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਿਤਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਰੋਸ਼ਰਾਂ ਦੀ ਲੜੀ 
ਿਵੱਚ ਇਕ ਹੈ। 

  
  
 

    
ਕੈਨੇਡਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਸੂਬੇ ਤ ਿਮਲੀ ਮਾਇਕ 

ਸਹਾਇਤਾ ਨਾਲ ਇਹ ਪਰ੍ਾਜੈੱਕਟ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ। 
 

ਸਕਲੂ ਿਵਚ ਖਡੇਣ ਦਾ ਕੀ ਰਲੋ ਹ?ੈ 

ਬਾਲਗ ਅਕਸਰ ਖਡੇਣ ਨੂੰ ਿਕਸੇ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਤ 
ਿਬਨਾਂ ਦੇਖਦ ੇਹਨ। ਪਰ ਬੱਿਚਆਂ ਲਈ ਖੇਡਣਾ 
ਸਰੀਰਕ, ਸਮਾਿਜਕ, ਿਦਮਾਗੀ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ 
ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕ,ੇ ਿਬਰ੍ਿਟਸ਼ 
ਕੋਲੰਬੀਆ ਿਵਚ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਿਸੱਖਣ ਦੀਆਂ 
ਅਿਜਹੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ 
ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਿਜਨਾਂ ਿਵਚ ਜਮਾਤਾਂ ਿਵਚ ਖੇਡਣਾ 
ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰ ਦਾ ਹ।ੈ  

ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਿਵਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ: 

 ਿਹਸਾਬ ਅਤੇ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ; 

 ਰੋਲ ਪਲੇਅ; 

 ਇਕ ਦੂਜੇ `ਤੇ ਅਸਰ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ 
ਸਮਾਿਜਕ ਖੇਡਾਂ ਿਜਨਾਂ ਲਈ ਿਨਗਰਾਨੀ 
ਅਤੇ ਤਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ;ੈ 

 ਖੇਡਣ ਦੇ ਮੁਫਤ ਸਟਰ; ਅਤੇ 

 ਬਾਹਰ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਖੇਡਾਂ। 
 
 

 

ਬੱਿਚਆ ਂਦੀ ਿਜ਼ੰਦਗੀ 
ਿਵਚ ਖਡੇਣ ਦੀ 
ਮਹੱਤਤਾ 

 



ਖੇਡਣ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਸਮੱਿਸਆਵਾਂ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ 
ਹੁਨਰ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ: 

 ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕ;ੇ ਅਤ ੇ

 ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ 
ਨਵ ਹੁਨਰਾਂ ਿਵਚ ਮਾਹਰ ਹੋਣ ਲਈ 
ਚੁਣੌਤੀ ਲੈ ਕ।ੇ 

ਖੇਡਣ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਿਠਆਂ ਦਾ 
ਤਾਲਮੇਲ ਇਸ ਤਰਾਂ ਿਵਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ: 

 ਦੌੜ ਕ,ੇ ਚੜਾਈ ਚੜ ਕ,ੇ ਗਦ ਸੁੱਟ 
ਕੇ, ਫੜ ਕੇ ਅਤੇ ਟੱਪ ਕ;ੇ ਅਤ ੇ

 ਚੀਜ਼ਾਂ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਕੱਟ ਕੇ 
ਅਤੇ ਜੋੜ ਕ।ੇ 

ਖੇਡਣ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਇਸ ਤਰਾਂ 
ਿਵਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ: 

 ਆਪਣੀਆਂ ਪਲੈਨਾਂ `ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਕ,ੇ 
ਅਤੇ ਇਸ ਤਰਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ 
ਿਵਚ ਹੋਰ ਭਰੋਸਾ ਿਵਕਸਤ ਕਰਕ;ੇ 
ਅਤ ੇ

 ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤ ਿਬਨਾਂ 
ਆਪਣੇ ਿਖਆਲ ਿਵਕਸਤ ਕਰਕੇ ਅਤ ੇ
ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਖੇ ਕੇ। 

 

ਬੀ ਸੀ ਦੀ ਪੜਾਈ: ਸਮਾਿਜਕ, ਜਜ਼ਬਾਤੀ, ਿਦਮਾਗੀ, ਕਲਾਤਿਮਕ ਅਤੇ ਸਰੀਰਕ ਿਵਕਾਸ ਨੂੰ ਸਮਾਿਜਕ ਿਜ਼ੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਣਾ। 

 ਗੀਤ ਗਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤੁਕਬੰਦੀ ਗਾ ਕੇ; 
ਅਤ ੇ

 ਿਨਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਟੀਮ 
ਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਬੋਲਚਾਲ ਕੇ। 

 

ਖੇਡਣ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਸੋਚਣ ਦੇ ਹੁਨਰ ਇਸ ਤਰਾਂ 
ਿਵਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ: 

 ਖੇਡ ਦੇ ਿਨਯਮ ਬਣਾ ਕ;ੇ 

 ਿਖਆਲੀ ਦਨੁੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ; 

 ਪਜ਼ਲਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ; 

 ਬਲੌਕਾਂ ਨਾਲ ਉਸਾਰੀ ਕਰਕ;ੇ 

 ਨਵ ਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਤਜਰਬੇ ਕਰਕ;ੇ 
ਅਤੇ   

 ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾ ਕੇ। 
ਖੇਡਣ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਸਮਾਿਜਕ ਹੁਨਰ ਇਸ ਤਰਾਂ 
ਿਵਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ: 

 ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਾਰੀਆਂ 
ਲੈਣਾ ਿਸੱਖ ਕ;ੇ 

 ਵੱਖ ਵੱਖ ਰੋਲ ਲੈ ਕ;ੇ ਅਤ ੇ

 ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਕ।ੇ 
 

ਿਕਸ ਤਰਾਂ ਦਾ ਖਡੇਣਾ ਿਬਹਤਰ ਹ?ੈ 

ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ ਦੋਨਾਂ ਿਕਸਮਾਂ ਦਾ ਇਕ ਚੰਗਾ ਸੰਤੁਲਨ 
ਿਬਹਤਰ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੱਜਕੱਲ ਇਹ 
ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਿਕ ਬੱਚੇ ਿਬਨਾਂ ਿਕਸੇ ਢਾਂਚੇ ਵਾਲੀ 
ਸੁਭਾਵਕ ਖੇਡ ਿਵਚ ਕਾਫੀ ਸਾਰਾ ਿਹੱਸਾ ਨਹ  ਲਦੇ। 
ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਂਚਾਗਤ ਪਰ੍ੋਗਰਾਮਾਂ ਿਵਚ 
ਿਹੱਸਾ ਲੈਣ ਜਾਂ ਟੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਅਤ ੇਕੰਿਪਊਟਰ ਗੇਮਾਂ 
ਖੇਡਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹ ਿਦੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 

ਕੀ ਖਡੇਣਾ ਜ਼ਰਰੂੀ ਹ?ੈ 

ਖੇਡਣਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਿਕ ਯੂਨਾਈਟਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ 
ਹਾਈ ਕਿਮਸ਼ਨ ਨੇ ਖੇਡਣ ਦੀ ਹਰ ਬੱਚੇ ਦੇ ਮੁਢਲੇ 
ਹੱਕ ਵਜ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹ।ੈ ਇਸ ਤ ਇਲਾਵਾ, ਖੋਜ 
ਨੇ ਇਹ ਿਦਖਾਇਆ ਹੈ ਿਕ ਖੇਡਣਾ ਬੱਿਚਆਂ ਦੇ 
ਸਮਾਿਜਕ, ਸਰੀਰਕ, ਿਦਮਾਗੀ ਅਤੇ ਜਜ਼ਬਾਤੀ 
ਿਵਕਾਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਝ ਹੁਨਰ ਬੱਚੇ 
ਖੇਡਣ ਰਾਹ  ਿਸੱਖਦ ੇਹਨ। 
ਖੇਡਣ ਦੌਰਾਨ ਬੱਚੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਇਸ ਤਰਾਂ 
ਿਵਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ: 

 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀਆਂ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡ ਕੇ; 

 ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਰੋਲ  
ਪਲੇਅ ਕਰਕ;ੇ 

 

  

 
 
 
 

ਖਡੇਣਾ ਕੀ ਹ?ੈ 

ਖੇਡਣਾ ਇਕ ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ ਿਜਹੜੀ ਅਸ  ਆਪਣੇ 
ਮਨੋਰੰਜਨ ਲਈ ਇਕੱਲੇ ਜਾਂ ਦੂਿਜਆਂ ਨਾਲ ਰਲ 
ਕੇ ਕਰਦ ੇਹਾਂ। ਖੇਡਣਾ ਸੁਭਾਵਕ ਜਾਂ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾ 
ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।  

ਸੁਭਾਵਕ ਖਡੇਣਾ 

ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਖਡੇਣਾ ਕੋਈ ਵੀ ਅਿਜਹੀ 
ਸਰਗਰਮੀ ਹੈ ਿਜਨਾਂ ਿਵਚ ਬੱਚੇ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ 
ਘੱਟ ਤ ਘੱਟ ਿਨਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਿਹੱਸਾ ਲਦੇ ਹਨ। 
ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ `ਤੇ ਖੇਡਣ ਦੌਰਾਨ, ਬੱਚੇ ਿਨਯਮ 
ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ਆਪ ਕਰਦੇ 
ਹਨ। ਖਡੇਣ ਦੇ ਇਸ ਰੂਪ ਿਵਚ ਗਲੀ ਿਵਚ 
ਹਾਕੀ ਖੇਡਣਾ, ਦੋਸਤਾਂ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 
ਵਾਲੇ ਿਖਡਿੌਣਆਂ ਨਾਲ ਖੇਡਣ ਦੀ ਐਕਿਟੰਗ 
ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੌੜੇ ਿਫਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ 
ਸਕਦੇ ਹਨ। 
ਿਵਉਂਤ ਬਣਾ ਕ ੇਖਡੇਣਾ 

ਿਵਉਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਖਡੇਣ ਦੇ ਪਿਹਲਾਂ ਹੀ ਤਿਹ ਕੀਤੇ 
ਗਏ ਿਨਯਮ ਹੁੰ ਦੇ ਹਨ ਿਜਨਾਂ ਦੀ ਿਖਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 
ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾ ਕੇ 
ਖੇਡਣ ਦੌਰਾਨ ਬਾਲਗਾਂ ਦੀ ਿਜ਼ਆਦਾ ਿਨਗਰਾਨੀ 
ਹੁੰ ਦੀ ਹ।ੈ ਿਵਉਂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਖੇਡਣ ਦੀਆਂ 
ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਸੌਕਰ ਜਾਂ ਹਾਕੀ ਲੀਗ, ਕਈੋ ਡਰਾਮਾ 
ਗਰੁੱਪ, ਡਾਂਸ ਕਲੱਬ, ਜਾਂ ਚੈੱਸ ਕਲੱਬ ਹਨ। 
 


